
 
 
 

 
 

  تربية األرانب ورعايتها
  

 

  معهد حبوث اإلنتاج احليواني
  أبو بكر عزوز/ د



 )١( تربية األرانب ورعايتها

 
إن مشروع تربية األرانب من أجنح املشروعات االستثمارية خاصة يف السنوات األخرية ملا تتميـز بـه             

قد حبا اهللا هذا احليوان ميزة      ف. األرانب من وفرة يف اإلنتاج وسرعة يف النمو ال تتوافر يف غريها من احليوانات             
وهو ما يعطي وفرة يف اإلنتاج مع كثرة املواليد وإذا نظرنا لبعض مميزات األرانـب               احلمل بعد الوالدة مباشرة     

فإننا جند أن إلنتاج األرانب مميزات يهتم ا املستهلك وأخرى م املنتج فضالً عن أمهيتـها علـى املـستوى      
  . لربوتني احليواينالقومي حلل مشكلة العجز يف ا

فعلى مستوى املستهلك فإن األرانب تتميز بتوفري حلوم متميزة سهلة اهلضم قليلة احملتوى من الكلسترول 
  .وعالية يف حمتواها من الربوتني وذات مذاق مميز

جند أن إنتاج األرانب يتناسب مع مجيع مستويات اإلنتاج سواء الكبري منـها أو              وعلى مستوى املنتج    
 وبالتايل فهي جمال استثماري للجميع باإلضافة إىل ما تتميز به األرانب من خصوبة عالية وزيادة عـدد          الصغري

  .اخللفة يف البطن مع إمكانية االستفادة من املنتجات الثانوية مثل الفراء والسماد العضوي
 متواضـعاً هلـم     إن الغرض من هذا العمل أن يكون عوناً للمربني يف بداية املشروع كما يعترب مرجعاً              
  .حيتفظ به داخل املزرعة يذكرهم دائماً بأهم العمليات املزرعية اخلاصة بتربية ورعاية األرانب
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يرجع الرحم ( األرانب يف حالة تناسل دائم حيث أنه باإلمكان تلقيح اإلناث خالل يوم من الوالدة          -١

  .أي أن األرانب هلا القدرة على احلمل والرضاعة يف نفس الوقت)  ساعات من الوالدة١٠ - ٦لطبيعته بعد 
   .دون أي أعباء على املريب) فترة الرضاعة(  أسابيع ٥ - ٤ ترعى أنثى األرنب صغارها ملدة -٢
  . يف املاشية واألغنام١,٤ - ٠,٨ خلفة يف السنة مقابل ٤٠ - ٣٥ تعطي أنثى األرانب -٣
  . مرة قدر وزا حلم يف العام٢٥ - ٢٠ نب منا ميكن أن تنتج أنثى األر-٤
  .االقتصادية املريب إمكانيات ميكن اقتناء األرانب ورعايتها حتت أي مستوى حسب -٥
   ميكن تربية األرانب يف أي مكان حيث أا تشغل حيز ضيق باملقارنة باحليوانات األخرى-٦
 املالئة منخفضة يف احلبوب وبالتـايل    ميكن تغذية األرانب على عالئق ا مستويات عالية من املواد          -٧

  .فهي غري منافسة مع االحتياجات الغذائية لإلنسان
 ال حتتاج األرانب يف تغذيتها على نسبة عالية من الربوتني باملقارنة بالدواجن، وكذلك تكون عليقة        -٨
  .خلية من الربوتني احليوايناألرانب 
  .كجم حلم/  كجم علف ٣,٥ -٣نه قد يصل إىل  معدل التحول الغذائي يف األرانب مرتفع إذ أ-٩

  ). أسبوع١٢ – ١٠(يف عمر صغري )  كجم٣,٠٠ – ١,٥( تصل األرانب لوزن التسويق -١٠
 وجود ظاهرة اإلجترار الكاذب يف األرانب توفر جزء من احتياجاا من الربوتني والفيتامينات مما             -١١

  .يقلل تكلفة التغذية
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ى مساحة من الربسيم كمية من الربوتني مخسة أضعاف ما تنتجه املاشية             تنتج األرانب املغذاة عل    -١٢
  .أو األغنام من نفس املساحة

  .نجوا األرانب أقل عرضة لإلصابة باألمراض باملقارنة بالد-١٣
  . إمكانية عمل مشروع األرانب بأقل تكلفة باملقارنة باملشاريع األخرى-١٤
  . الفرو والذيللة لألرانب مث ميكن االستفادة من املنتجات الثانوي-١٥
  . سهولة عملية اخلدمة يف األرانب مما يشجع السيدات وكبار السن على تربيتها-١٦
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  . حلوم األرانب ناصعة البياض دقيقة األلياف ومغذية-١
  ).٪٢١ - ٢٠( حلوم األرانب حتتوي على نسبة عالية من الربوتني -٢
  ).صاحل لكبار السن واملرضى(ب حتتوي على نسبة قليلة من الدهون والكلسترول  حلوم األران-٣
  . حلوم األرانب حتتوي على نسبة علية من األمالح-٤
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اليت تناسب وتالئم الغرض الذي أقيم مـن        من األفضل أن يقوم مريب األرانب باختيار ساللة األرانب          

وترىب األرانب بغرض إنتاج اللحـم أو       . شروع األرانب وال توجد ساللة واحدة تفي جبميع األغراض        أجله م 
ويوجد العديد من السالالت العاملية اليت تندرج كل منها حتت أحد هذه األغـراض    . الفراء أو الشعر أو الزينة    

للحم والفراء معاً باإلضـافة إىل      كما توجد بعض السالالت اليت تتميز باجلمع بني أكثر من إنتاج مثل إنتاج ا             
سالالت مهجنة مع بعض السالالت النقية بغرض إنتاج اللحم وتنتجها بعض الشركات املتخصـصة، ويـتم              

  :تقسيم سالالت األرانب بأكثر من طريقة كما يلي
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)١(  : والبابيون حيـث يـصل الـوزن    وأمهها سالالت البوسكات والشنشال
  . كجم٥,٠٠ كجم، بينما تصل اإلناث إىل وزن ٤,٥القياسي للذكور 

)٢(  :      وأمهها سالالت النيوزيلندي والكاليفورنيا واألجنورا حيث يـصل وزن
  . كجم٣,٥ كجم بينما تصل األنثى إىل ٣,٠٠الذكر إىل 
)٣(  :  هليمااليا واهلولندي واألرانب املصرية واليت يبلغ الـوزن      وأمهها سالالت ا

  . كجم٢,٥ كجم واألنثى ٢,٠٠القياسي للذكر 
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)١(  :      والغرض من هذه السالالت هو إنتاج اللحم بصفة أساسية ويكون الفـراء
ا، وجودة حلومها، وسرعة منوها، ويعد األرنب النيوزيلندي األبيض والكاليفورنيا          منتج ثانوي ومتتاز بكرب وز    

  .من أحسن هذه السالالت املنتشرة جتارياً يف العامل
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)٢(  :  بصفة أساسية أما ويكون الغرض من تربية هذه السالالت هو إنتاج الفراء
  ). األجنورا- أالسكا - اهلافانا -الشنشال (السالالت اللحم فيكون منتجاً ثانوياً ومن أهم هذه 

)٣(  :  ـا يف املعـارض اخلاصـة  ترىب هذه السالالت كهواية لالشتراك 
  ).اهلولندي واللوب(باألرانب يف املناسبات اخلاصة ومن أهم هذه السالالت 

7                  
ءمتها للظروف احمللية وبقدرا على مقاومة البيئة املصرية من حيث املنـاخ            متتاز األرانب املصرية مبال     

والغذاء واألمراض كما متتاز أيضاً بالطعم اجليد للحم وبكثرة النسل وهي ليست ذات لون موحد بل يوجـد                  
 البلدي  -ض  اجليزة األبي (فيها كل األلوان تقريباً جبانب تفاوت أوزاا وأحجامها ومن أهم السالالت املصرية             

  ) اجلبلي املصري- البلدي األسود -األمحر 
« 

  .ميكن تقسيم األرانب املنتشرة يف مصر إىل نوعني مها السالالت احمللية والسالالت األجنبية
7   ا لثالثـة  وهي أكثر األنواع مالءمة لظروف البيئة املصرية وميكن تقـسيمه

  :أنواع
)١(  :   ا اإلنتاجية وتتميـزا وأحجامها وصفاوهي أرانب صغرية احلجم تتباين يف ألوا

  .جبودة حلومها وقبول جيد لدى املستهلك
)٢(  :    ا رمادي وتتميز بكثرة اخللفـة ومنـها اجلبلـيوهي أرانب كبرية احلجم ولو

   .وهي مازالت حتت الدراسات البحثية. السيناوي واجلبلي املطروحي
)٣(  :   حيث استنبطت عن طريق تطبيق أساليب التربية بإدخال دم من األنواع

 وتتفوق  ) اجليزة األبيض  - البلدي األسود    -البلدي األمحر   (األجنبية على األنواع البلدية ومن هذه السالالت        
إال أا وبالرغم من املميزات العديدة هلذه السالالت . تناسلية على البلديةهذه السالالت يف صفاا اإلنتاجية وال

  .مل يتم استغالهلا يف اإلنتاج املكثف
7   الـيت مت  تنتشر يف مصر جمموعة من الـسالالت

نيا والفالندر والركس األسود والشنشال     ومنها النيوزيلندي األبيض والبوسكات والكاليفور    استريادها منذ فترة    
ويعترب النيوزيلندي األبيض والكاليفورنيا أكثر السالالت املنتشرة يف مصر ويرجع ذلك إىل قـدرا              . والبابيون

  .قلم على الظروف البيئية املصريةأاإلنتاجية والت
 

الئمة للحصول على أعلى إنتاج خـالل فـصول      نظم اإليواء يف األرانب تعين توفري الظروف البيئية امل        
السنة، ففي املناطق ذات املناخ املعتدل ال حتتاج املساكن إىل جتهيزات خاصة أو معقدة، وخيتلـف ذلـك يف                   

  .، حيث ترىب األرانب يف مساكن مغلقة أو شبه مغلقة حىت تنتج طوال العاماملناطق ذات املناخ احلار أو البارد
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 محاية األرانب من مياه األمطار والتيارات اهلوائية الباردة يف فصل الشتاء ، وأشعة الشمس املباشرة                -١

  .يف فصل الصيف
توفري التهوية اجليدة وسهولة التخلص من الغازات الضارة مثل ثاين أكسيد الكربون واألمونيا وكذا  -٢

  .الزائدةالتخلص من الرطوبة 
  . توفري اإلضاءة املناسبة صيفاً وشتاًء-٣
  .والثعالب وقاية األرانب من أعدائها الطبيعية كالفئران والقطط ولكالب والعرس -٤
   . محاية األرانب من السرقة-٥

 
١- :        وإمكانية إقامة شبكات صرف صحي،      أن يتوفر يف املوقع الكهرباء ومصدر للمياه النقية 

  .وقرب املوقع من أماكن التسويق مما يقلل من تكلفة النقل
٢-  :            يراعى عند اختيار األرض إلنشاء املزرعة أن تكون سهلة الصرف وتكون تكلفة

  . األمراضانتشاراألرض منخفضة وتتميز بعدم ارتفاع منسوب املياه األرضية للوقاية من 
٣-  :      تتحدد مساحة املسكن طبقاً لغرض اإلنتاج وذلك وفقاً للمـساحة الـيت ختـص األم

  .ونتاجها والذكور
٤-  :        يراعى مواصفات البطاريات واملعدات املستخدمة يف العملية اإلنتاجية

  .خارج العنربعلى أن يؤخذ يف االعتبار سهولة اخلدمة داخل املسكن والنظافة وإزالة املخلفات 
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  ). صناعية-مرتلية : ( اخلنادق-١
  ). األمسنتية–الطينية : (  البوكسات الطوبية-٢
  . البوكسات اخلشبية-٣
  . البطاريات املعدنية-٤
7 

ستخدم يف مشروع التربية، فإذا     خيتلف نوع القفص املستعمل يف التربية تبعاً لقدرة املريب ورأس املال امل           
كان عدد األرانب حمدود ميكن استعمال أقفاص مصنوعة من الطوب أو اخلشب ويف هذه احلالة فإن املريب ال                  
حيتاج إىل عنرب متكامل للتربية، ومن املعروف أن بداية تربية األرانب كانت عن طريق ترك األرانب يف املـرتل          

ث خيرج لألكل والشرب ويالحظ خروج اخللفات بعد ذلك، ولكن ميكن لتقوم بعمل خنادق حتت األرض حبي   
بطريقة حديثة عن طريق اخلرسانة ووجود قفص فوق سطح األرض لوضع     عمل األنفاق يف املناطق الصحراوية      

العليقة وماء الشرب، وكان ذلك شائعاً يف املاضي هو والبوكسات األرضية وال ينصح باستخدام اخلنـادق يف    
                      .ملكثفةالتربية ا
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  7     
               سم ويتـرك    ٥تصنع جوانبها من الطوب وأرضيتها من السلك أو من سدايب خشبية عرض اللوح 
ويكون الغطاء من اخلشب أو السلك، ويقسم البوكس إىل قسمني ميثـل      سم بني كل لوحني،      ٢ – ١مسافة  

س يغطى هذا اجلزء باخلشب ويستعمل للمبيت والوالدة، أما بـاقي            من مساحة البوك   ٪ ٣٠ – ٢٥أحدمها  
وقاعدة القفـص  . البوكس فيستعمل كملعب ويغطى بالسلك ويكون به باب القفص ويوضع به العلف واملاء        

  :تسمح مبرور البول والزبل خارج البوكس إىل مكان بعيد عن األرانب، وأبعاد القفص كالتايل
  االرتفاع  تربیةحجرة ال  الطول الكلي  العرض

   سم٦٠ – ٥٠   سم٥٠ – ٤٠   سم١٤٠ – ١٢٠   سم٦٠ – ٥٠

وهناك بوكسات طوبية ال خيصص ا حجرة للوالدة واملبيت مع وضع صندوق والدة خشب يـصلح             
  .للمبيت
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ور تصنع من السلك واخلشب حبيث يكون هيكل القفص واألرجل من املراين اخلشبية، وهـي مـن د        

 سم حىت يكون ارتفاع القفص مالئم لألعمال اليوميـة، وأبعـاد   ٧٠ – ٥٠واحد مرفوعة على أرجل طوهلا   
  :القفص كالتايل

  االرتفاع  الطول   العرض
   سم٧٠ – ٥٠   سم١٢٠ – ١٠٠   سم٧٠ – ٥٠

ويكون القفص مقسم إىل جزئني أحدمها ميثل ثلث املساحة ويكون من اخلشب وخيـصص للمبيـت                
والثاين خيصص كملعب ومكان للمعالف واملساقي الالزمة لألرانب ويكون عامة من السلك املشدود  .والوالدة

وجيب أن يكون مناسـب لعمليـات   على براويز من اخلشب ويكون ذا اجلزء الباب والذي يكون من أعلى  
  .التربية

 
ف البدائية وهي عبارة عن مداود من الفخار تتسع قاعدا وتضيق فتحتها            تستخدم املعال :  )أ(

ولكن هذه املعالف حتتاج إىل جمهود وميكن لألرانب قلبها ولذلك يفضل استخدام املعالف             . حىت يصعب قلبها  
 .املصنوعة من الصاج

 فخارية ملساء من تستخدم املساقي البدائية يف املزارع الصغرية وهي عبارة عن مداومة :  )ب(
الداخل ولكن ميكن قلبها بسهولة مع وجود صعوبة يف ملئها باملاء ولذلك ميكن استخدام نظام الزجاجة املقلوبة 

  . سم يصل داخل القفص يف مستوى األرانب٤ – ٣اليت تثبت خارج القفص وتتصل فتحتها بوعاء بعمق 
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ن مساكن األرانب هو أحدث ما وصل إليه التطور يف مساكن األرانب حيـث تـصنع                هذا النوع م  
 وتصنع اهلياكل أو    .األقفاص من أسالك املعادن الفنة وجتمع يف بطاريات ذات دور واحد أو متعددة األدوار             

عدنية فمنـها    وهناك نظم متعددة من البطاريات امل      .احلوامل من زوايا احلديد أو الصاج السميك املربع املقطع        
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وهناك بطاريـات األمهـات     الرأسي واهلرمي والنصف هرمي ومنها البطاريات املسطحة ذات الدور الواحد           
  .وأخرى للنتاج وكذلك بطاريات الذكور

وتزود هذه البطاريات بنظام للشرب عن طريق احللمات أو النبل كما يزود كل قفص مبعلفة من الصاج 
  .الدة سواء داخل أو خارج القفص ويكون من الصاج أو البالستيكوتزود أقفاص األمهات ببيوت الو

 
  االرتفاع  العرض  الطول

   سم٣٥ – ٢٥   سم٣٥ – ٢٥   سم٧٠ – ٦٠

 
  االرتفاع  العرض  الطول

   سم٣٥ – ٢٥   سم٣٥ – ٢٥   سم٤٠ – ٣٥

 
  االرتفاع  العرض  الطول  لقفصنوع ا
   سم٣٥   سم٥٠   سم٧٥ – ٦٥    بداخله بیت الوالدةقفص األمھات

   سم٣٥   سم٥٠   سم٦٠ – ٥٠  قفص األمھات بیت الوالدة خارجه
   سم٣٥   سم ٤٠   سم٤٠  قفص الذكور
   سم٣٠   سم٣٠   سم٥٠  قفص التربیة
   سم٢٥   سم٢٥   سم٤٠  بیت الوالدة

وتوجد بطاريات لتربية النتاج وهي     . بنفس أبعاد أقفاص تربية األمهات    وختصص أقفاص لتربية الذكور     
 وهناك نظام بطاريات جيمع أقفاص األمهات والذكور واخللفة يف بطارية واحدة            .إما دور واحد أو عدة أدوار     

  .أرضية كبريةمتعددة األدوار تصلح للمريب الصغري يف املرتل وال حتتاج إىل مساحة 
 

١-  :   على ارتفاع متر من سـطح األرض   معدنية توضع بشكل مستوي     وهي أقفاص
  .من خالل أرجل معدنية أو عن طريق تعليقها بسالسل، وتفتح ألعلى ويوصى ا يف حاالت الرعاية والتسمني

:  سهولة الفك والتركيب) ١.  
  .ذات عمر افتراضي طويل) ٢
  . واملريبمريح لألرانب) ٣
  .سهولة مراقبة احليوانات وتنظيفها) ٤
  .ال حتتاج لنظام وية) ٥

 :اخنفاض كثافة األرانب يف املتر املربع مما يزيد من تكاليف اإليواء.  
٢-  :     ترتيب األقفاص يف مستويني أحدمها أعلى عن اآلخر ولكن ليست فـوق

  ).األقفاص اهلرمية(بعضها
 :نفس مميزات النظام السابق باإلضافة إىل زيادة الكثافة العددية للحيوانات.  



 )٧( تربية األرانب ورعايتها

 :ارتفاع الوحدات العلوية مما يصعب معه عملية الرعاية واملالحظة وارتفاع التكاليف.  
٣-  :        حيث توضع األقفاص فوق بعضها وأسفل كل قفص شرحية معدنية موضـوعة

  .ويوجد شرائح غري مائلةومحاية األرانب اليت بأسفلها،  املخلفات، مبيل حنو األرض جلمع
  :الكثافة(زيادة العدد يف وحدة املساحة ) ١.(  

  .اخنفاض التكلفة عن النظم األخرى) ٢
  :تتطلب عناية فائقة بعملية الرعاية والتهوية لزيادة عدد األرانب) ١.  

  .صعوبة تداول احليوانات) ٢ 
  .ال تسقط املخلفات بصورة مناسبة لذا يلزم كشطها والغسيل باملاء) ٣ 

7 
حيدد نوع وحجم عرب األرانب رأس املال املستثمر يف املشروع، فإذا كان املشروع صغرياً فـإن عنـرب         

فري التهويـة  تـو األرانب ميكن أن يكون أحد املخازن أو الشون أو عنرب دواجن سابق، مع األخذ يف االعتبار               
 وتربية األرانب تكون يف عنابر خمصصة لذلك وتكون إمـا           .الكافية وامكانية الصرف لكالً  من الزبل والبول       

جمرد مظلة تظلل األقفاص أو تكون عنابر مفتوحة أي ذات شبابيك واسعة تسمح بتهوية العنرب وية طبيعيـة                  
 يكون عنرب مغلق بدون شبابيك وتعتمد التهوية علـى          أوتعتمد على الرياح والظروف اجلوية احمليطة بالعنرب،        

 على شكل    ويف هذه احلالة تكون التربية يف أقفاص معدنية        .التهوية الصناعية باستعمال املراوح وأجهزة التربيد     
  .بطاريات من دور واحد أو عدة أدوار وتتوفر فيها املساقي واملعالف األتوماتيك ويتم كسح الزبل أتوماتيكياً

7 
ميكن أن يكتفى بعمل مظلة عبارة عن سقف من األسبستوس أو من الصاج املعزول من اخلارج مبـواد          

 وحتل املظلة على أعمدة بارتفاع ال يقل عن ثالثة أمتار، وتكـون          .عازلة أو من اخلرسانة املدهونة مبواد عازلة      
س املباشرة فإنه جيب عمل ميول للمظلة حتجب        مجيع اجلوانب مفتوحة، ونظراً لتأثر األرانب بشدة أشعة الشم        

أشعة الشمس املباشرة عن األرانب، وتصلح املظلة لألجواء املعتدلة حبيث تتخذ إجراءات العزل والتدفئـة يف                
األقفاص نفسها، ويصلح هلذه املظالت أقفاص األرانب املصنوعة من الطوب أو اخلرسانة حلماية األرانب من                

  .كن استخدام ظالل أشجار كبديل للمظالتوميالتيارات اهلوائية 
7  

ميكن أن تبىن هذه العنابر بنفس مواصفات عنابر الدواجن املفتوحة حيث تبىن حوائط العنرب من الطوب                
 م بالسلك الشبكي وتركب ستائر على احلوائط السـتخدامها          ٣ وتكمل احلوائط الرتفاع      م ١,٧٥بارتفاع  
  .ومعند اللز

وتصنع أرضية العنابر املفتوحة من اخلرسانة الناعمة ويعمل ا ميل مناسب لتسهيل عملية صرف املياه               
، ويكون )ويكون الصرف إما يف منتصف العنرب أو يف أحد اجلوانب أو يف اجلانبني(واملخلفات إىل خارج العنرب  

 سم على اجلوانب ملنع أشعة      ٨٠ – ٥٠السطح على شكل مجالون أو مسطح ويفضل أن يربز السطح حبوايل            



 )٨( تربية األرانب ورعايتها

وتكون التهوية يف هذه العنابر طبيعية وميكن تركيب بعض املراوح الستخدامها يف الـصيف              . الشمس املباشرة 
ليتم تغيري اهلواء حيث يبىن العنرب يف اجتاه عمـودي    ) اجلنوبية(وكذلك ميكن تركيب شفاطات يف اجلهة القبلية        

توفري نظام لإلضاءة يف العنرب، وتتميز هذه العنابر بأا قليلـة التكـاليف   ، وجيب ) غرب –شرق  (على الرياح   
  .ويقل فيها ظهور األمراض التنفسية والطفيلية للتهوية اجليدة

 :      يفضل أن يكون العنرب ضيقاً لزيادة عملية التهوية وسهولة إجراء العمليـات اليوميـة
  . م١٢ – ١٠ وبالتايل جيب أن يكون عرض العنرب يف حدود

 :    أمتار، أما عند زيادة عرض العنرب فيجـب زيـادة االرتفـاع            ٣يكون يف حدود 
   . من مساحة األرضية٪ ٥٠ – ٣٥ويالحظ أن تكون الشبابيك يف حدود 

 :       حيدد طول العنرب عدد األرانب املرباة وقيمة رأس املال للمشروع حيث يزداد الطـول
 . م مثل عنابر الدواجن١٠٠وميكن أن يكون بزيادة العدد 

 :  
جيب أن تكون من اخلرسانة الصلدة الشديدة العـزل  :  )أ(

حىت تستقبل خملفات األرانب من بول وزبل وميكن تصريفها بسهولة وتكون األرضية ذات ميل خفيف يؤدي                
ويكون جمـرى البـول بعمـق       . ن يف وسط العنرب أو على أحد اجلوانب       إىل جمرى ضيق لتصريف البول تكو     

 سم ويغطى بشبكة معدنية تسمح مبرور البول وال تسمح          ١٢ – ١٠ سم واتساع يف حدود      ١٥ – ١٢حوايل
كبري يصرف فيه   ) ترنش(مبرور الزبل، وميتد ارى بطول العنرب وينتهي مباسورة توصله للمجاري أو إىل خزان              

  .كنس أو كسح الزبل خبراطيم املياه مرة أو مرتني يومياًالبول ويتم 
وهو عبارة عن حوض كبري عميق حتت األقفاص وخيتلف العمـق      : ) ب(

  . سم٣٠ – ١٠بني  العمقويتراوح . تبعاً ملدة التخزين وطريقة سحب السباخ
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الوقت احلاضر يف املشروعات املتخصصة لألرانب واليت تقام عادة يف        هي أحدث نظم إيواء األرانب يف       
ظروف مناخية قاسية صيفاً، وتبىن من الطوب ويفضل عزل احلوائط اجلانبية واألسقف             ذات   مناطق صحراوية 

باستخدام مواد عازلة خاصة أو قد يستخدم الصوف الزجاجي يف عملية العزل يف حالة حـوائط الـصاج أو               
 وتصنع األرضيات من اخلرسانة العادية وتعمل ا حفرات طولية ذات عمق وميل مناسـب      .املعرجاأللومنيوم  

أجهزة للتهوية، وأجهزة للتربيـد، وأجهـزة       : لتسهيل عملية صرف املخلفات، وتزود العنابر باألجهزة التالية       
  . ونظام شرب أتوماتيك، وأجهزة لتجميع وإخراج املخلفاتللتدفئة،

 : 
وبالتايل يزداد عدد البطون وبذلك تزداد الكفاءة اإلنتاجية . إمكانية التربية خالل فصول السنة الربعة ) ١
  .لألرانب
  .زيادة خصوبة اإلناث والذكور) ٢



 )٩( تربية األرانب ورعايتها

إمكانية تربية أرانب التسمني يف شهور الصيف وبالتايل يتوفر اإلنتاج على مدار العام وجتنب توقف               ) ٣
  . شهور يف نظام العنابر املفتوحة٤ – ٣اإلنتاج ملدة 

 .زيادة كثافة األرانب يف العنرب نظراً إلمكانية استخدام البطاريات ذات األدوار املتعددة) ٤
 : 

  .التكلفة العالية يف التجهيزات والتشغيل) ١
  .زيادة نسبة الرطوبة وما يتبعها من انتشار أمراض اجلهاز التنفسي) ٢
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١- 
  . عربة يد لتوزيع العلف-.          فخار:  املساقي-.          فخار:  املعالف-
٢- 
 . عربة يد لتوزيع العلف-).          حلمات/ نبل( مواسري للشرب -.          صاج:  املعالف-
٣- 
   أجهزة للتربيد والتدفئة والتهوية واإلضاءة ومياه الشرب وجتميع املخلفات-
 . عربة يد لتوزيع العلف-

 .ويف كل النظم جيب توفري معدات النظافة وتطهري احلظائر وموازين لوزن األدوية واألرانب
 

 :    تعترب هذه النقطة من أهم العناصر لنجاح مشروع األرانب حيث أنه على
املريب أن يشتري القطيع من مصدر موثوق منه لضمان نقاوة الساللة، وتفحص األرانب جيداً عنـد الـشراء                  

  :ويراعى اآليت
    . أن تكون األرانب ذات صحة وحيوية جيدة وال يظهر عليها أي هزال-١
  . نظيفة المعة خالية من اإلفرازات أو الدموع أن تكون األعني-٢
    . أن يكون الشعر ناعماً ونظيفاً والمعاً-٣
  .اخلراريج أو اجلرب وأأن يكون اجللد خالياً من اجلروح  -٤
  .أن تكون األذن نظيفة خالية من التصمغ -٥
  . عدم وجود تشوهات يف األسنان-٦
  .ه اخللقي أال ال يكون األرنب مصاباً بالشلل أو التشو-٧
  . أن يكون الشعر يف املنطقة احمليطة بفتحة الشرج خالياً من أي آثار لإلسهال-٨
 أن يكون مطابقاً للمواصفات القياسية للنوع من حيث اللون وشكل اجلسم وحجم الرأس وطول               -٩

                    .األذنني وغريها
لل ألن ذلك يدل     أن تكون األرجل األمامية خالية من أي تشوهات، وأال يكون باطن القدم مب             -١٠  



 )١٠( تربية األرانب ورعايتها

       .على إصابة األرانب بالرشح أو الزكام، وأال يكون هناك جرب بني األصابع
  . أن تكون األرجل اخللفية خالية من التهاب العرقوب وأن يكون الشعر كثيف-١١  

  . أن تكون فتحة األنف نظيفة جافة خالية من أي إفرازات أو رشح أو جرب-١٢
  .الفنية للقطيع إن أمكن أن يقوم املريب بفحص السجالت -١٣

 :      تعترب عملية نقل األرانب من العمليات اهلامة حيث جيـب أن تكـون يف أقفـاص
ويراعى عدم تكدس األرانب أثنـاء      ،  أو التيارات اهلوائية  لشمس  شعة ا مفروشة بالقش ونظيفة وغري معرضة أل     

، ويفضل  إن أمكن فصل كل أرنب لوحده     النقل حىت ال تتعرض لألضرار، ويراعى فصل الذكور عن اإلناث و          
، وعقب وصول األرانب ألماكن اإليواء جيب إلضافة مضاد حيوي باإلضافة            أو املساء  النقل يف الصباح الباكر   

  .إىل الفيتامينات لتعويض عملية اإلجهاد املترتبة على النقل وكذلك تغيري مكان اإليواء
: الناحية االقتصادية يفضا استغالل األمهـات        من 

 واحد، وميكن للمريب إذا وجد أن إنتاجية القطيع يف املوسم األول مرتفعة ونسبة اخلصوبة عالية                ملوسم إنتاجي 
وال يوصى اقتصادياً بتربية قطعان      من القطيع،    ٪ ٧٠أن حيتفظ بأفضل اإلناث للموسم التايل حبيث ال يتعدى          

إال يف حالة تربية السالالت النادرة أو إذا كان هناك برنامج تربية خاص ألن األمهات قـد      األمهات بعد ذلك    
   .بشرط انتظام برامج التغذية والتربية وعدم إصابتها باألمراض أو اإلجهاد مخس سنوات تستمر يف اإلنتاج

:          ة اجلنـسية   ميكن استغالل الذكر سنوات طويلة يف التلقيح، ولكن تقل القدر
بتقدم العمر، وبالتايل ال ينصح بتربية الذكر أكثر من موسم واحد لضمان كفاءته اجلنسية، نظراً ألن الذكر ذو            

 أنثى يف العام، ولكن ميكن يف أحوال خاصة االحتفاظ بالذكر         ٢٥ – ٢٠أمهية حيث يكون مسئول عن تلقيح       
   .صب طوال املوسم بأي أمراض وكانت كفاءته التناسلية عاليةمومساً إنتاجياً ثانياً إذا كان ذو حيوية عالية ومل ي

 : الذكور يف  جيب على املريب أن حيتفظ بعدد من اإلناث أو
إلصـابة   ابسببأعمار متدرجة حىت ميكن استبدال أي أرنب يف القطيع األساسي يتعرض للنفوق أو االستبعاد     

 التهاب أو تقرح العرقوب الشديد،      لتهاب الرئوي الشديد، التهاب الرحم، التهاب الضرع،      مثل اال باألمراض  
خنفاض اخلصوبة أو حدوث عقم أو اإلناث الـيت ال           أو ا  اإلصابة باجلرب، اإلصابة بالشلل أو األسنان الطويلة      

  .تقوم برضاعة صغارها أو اليت تقوم بافتراس اخللفة أو هجر العش وترك اخللفة
ف من اإلحالل هو اإلبقاء على حجم القطيع ثابت باستمرار أي استمرار املريب يف اإلنتاج املنتظم              واهلد

 وينصح املريب يف حالة التربية بأعداد قليلة حبجز قطيع اإلحالل من إنتاجه وخباصة اإلناث ويقوم                طول املوسم، 
الداخلية وما يترتب عليها من من أضـرار  بشراء الذكور أو تبادهلا مع مربني آخرين حىت يتفادى عملية التربية    

  .تلحق باإلنتاج
 

ميكن تقسيم العمليات املزرعية األساسية إىل جزءين ومها العمليات املزرعية اليومية و الرعاية التناسـلية    
  .لألرانب



 )١١( تربية األرانب ورعايتها

 
 ذلك بفتح الشبابيك جزئياً أو كلياً للتحكم يف دخول اهلـواء        جيب التأكد من سالمة التهوية ويتم      -١

 مـرة يف    ٣٠معدل تغيري اهلواء يف الساعة      (تشغيل الشفاطات واملراوح بالتديج      وكذلك يتم    بالقدر املطلوب، 
  ). مرات يف الشتاء٥ – ٢الصيف، 
 ملنع ارتفاع نـسبة      مراعاة النظافة اليومية لألرضيات وصرف البطاريات مع تنشيف األرضية جيداً          -٢
أثناء الغسيل يزيد من عمليات النظافة والوقايـة مـن          ) الفنيك ، اليود  ( كما أن استخدام املطهرات      الرطوبة،
  .األمراض
 املرور على جرادل املياه للتأكد من نظافتها وكذلك التأكد من سالمة مواسري املياه والنبـل مـع                  -٣

  .يق احلرق اجليد أو الدفن بعيداً عن العنربجتميع األرانب النافقة والتخلص منها عن طر
 يتم توزيع العلف يف املعالف مرتني أو مرة واحدة يومياً مع األخذ يف االعتبار اختالف كمية العلف     -٤

أنظر املقـررات الغذائيـة يف بـاب    ( عن الذكور  املقدمة لألرانب حيث تزداد يف األمهات احلوامل واملرضعة       
رانب الكميات املناسبة حبيث ال تقل عن املطلوب أو تزيد مما يؤدي لتراكم العلف              ، وذلك إلعطاء األ   )التغذية

وبالتايل تزداد كمية اهلدر يف العلف وتزداد إمكانية تعرض العلف للعفن مما يضر باألرانب كاالمتناع عن األكل 
فة وتقدم يف اليـوم  ويف حالة وضع عليقة خضراء مثل الربسيم جيب أن تكون نظي    . أو اإلصابة ببعض األمراض   

  .التايل من احلش وتوضع أعلى القفص بكميات مناسبة
 املرور على بيوت الوالدة يومياً للتأكد من حيوية اخللفات وإزالة اخللفات النافقة والتأكد من رعاية -٥

  .األمهات لصغارها إلجراء عملية التبين عند اللزوم
وذمل كل أسـبوع    ) مثالTH4ً(رب مبادة مطهرة     يفضل غسيل البطاريات أسبوعياً وكذلك رش العن       -٦

يف الصيف وكل أسبوعني يف الشتاء وكذلك غسيل جرادل املياه كل أسبوعني أو بعد استخدام أدوية يف مياه                  
  ).وليكن اليود(الشرب ويفضل استخدام مادة مطهرة 

تطيع املريب متييز  يفضل ترقيم األرانب ويتم ذلك عند الفطام حىت يتم معرفة نتاج كل أم وبذلك يس             -٧
  .األرانب وحفظ بيانات النسب هلا حىت ميكن اختيار األرانب اليت يتم االحتفاظ ا

٨-  :      يراعى عدم مسك األرنب من أذنيه أو أرجله كما يراعى عدم نقل األرانب عند
ـ              ل األرانـب الـصغرية     الفطام باليد ولكن يتم االستعانة بسلة خاصة مصنوعة من البالستيك تستخدم يف نق

وعند تداول األرانب أو نقلها جيب مسكها بطريقة صحيحة، ففي األرانب املفطومة ميـسك مـن                والكبرية،  
منطقة احلوض ويف حالة األرانب الكبرية متسك من جلد الرقبة باليد اليمىن مث ترفع باليد اليسرى من أسـفل                   

  .الظهر أو حتمل حتت اإلبط
٩-  :عملية التسجيل يف مزارع األرانب يومياً نظراً ألمهيتها يف العمليـات            تتم 
قطيع االستبدال،  اختيار   وأوكذلك يف عمليات االنتخاب     ) مواعيد التلقيح، اجلس، الوالدة، الفطام    (التناسلية  
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ليات وتوجد سجالت للرعاية البيطرية وسجل لنفوق وسجل للبيع، ويفضل استخدام األجندة العادية يف العم             
  : اليومية، ويوجد العديد من السجالت أو الكروت منها

  .كارت لكل أنثى يسجل به مجيع البانات:  )أ
  .كارت لكل ذكر يسجل به مجيع البانات:  )ب
مبا ميكن من سـهولة  ) ذكور وإناث(ويتم فيها تفريغ بيانات كروت األقفاص    : ) ج

  .النتخاب ووضع خطط التربيةالرجوع إليها عند ا
 

تتميز األرانب بعدة ظواهر خاصة ا ومنها االجترار الكاذب وكذلك ما يسمى بالتبويض املستحدث              
ولكن ) إخل... عدم وجود دورات شبق مثل اجلاموس واألبقار (أي ال حيدث التبويض يف إناث األرانب تلقائياً 

سـاعات،  ) ١٠(ويتم التبويض بعد ذلك بـ) التلقيح(بويض بعد عملية التنبه امليكانيكي لعنق الرحم      حيدث الت 
ولكن مع حدوث منو للحويصالت على جدار املبيض وإفراز هرمون االستروجني يالحظ عالمات الشبق على           

  . أيام تزداد فيها قابلية اإلناث للذكر٥ – ٣اإلناث لفترات من 
١- :  كجـم   ٢,٧٥٠ شهور ووزن ال يقل عن       ٦ – ٥لقيح إناث األرانب عند عمر      يتم ت 

ويكون الذكر أكرب عمراً مبعدل شهر، حيث يتم فحص األنثى قبل عملية التلقيح ومالحظة فتحة احليا لألنثى                 
بالطريقة املتبعة يف عملية التجنيس أو بأي طريقة أخرى حيث يفضل أن تكون الفتحة التناسـلية ذات لـون                   

 وهذا دليل على زيادة قابلية األنثى للذكر وكـذلك ارتفـاع نـسبة           ي غامق مييل للقرمزي ومتضخمة،    ورد
  .اخلصوبة

ويتم التلقيح عن طريق نقل األنثى للذكر وليس العكس، وتترك األنثى لفترة قليلة لكي حياول الـذكر                 
للحظة ومييل باألنثى على جانبه أو      الوثب عليها، فإذا مت ذلك يالحظ عملية التلقيح بأن يلتصق الذكر باألنثى             

 أما يف حالة عدم استطاعة الـذكر ميكـن          ، وهذا دليل على إمتام عملية التلقيح،      على ظهره وقد يصدر صوتاً    
مسك األنثى للذكر من جلد الظهر خلف الرقبة باليد اليسرى ورفع األنثى من بني أرجلها اخللفية باليد اليمىن                  

 ١٠ – ٥خـالل  (التلقيح، وميكن إعادة التلقيح من نفس الذكر يف نفس الوقت لنمكن الذكر من إمتام عملية   
  .ويتم إعادة األنثى وتسجيل التلقيح ورقم الذكر وتاريخ اجلس يف كارت األم) دقائق

٢-  :      يوم من التلقيح وذلك مبسك ١٤ – ١٠ميكن إجراء عملية اجلس بعد 
ة واحتواء البطن يف راحة اليد اليمىن ويتم حتسس األجنة يف قرين الرحم حبيث      األنثى من جلد الظهر خلف الرقب     

  . للبطنيكون إصبع اإلام يف ناحية واألصابع يف الناحية األخرى
ويتم ذلك برفق ودون ضغط، وعند وجود أجنة واليت تكون يف حجم حبة الفول يتم تسجيل تـاريخ                  

                  .الوالدة املتوقع يف كارت األم
  ٣-  : يوماً وقد حتدث الـوالدة  ٣١متوسط فترة احلمل يف األرانب 

 ألسباب خمتلفة منها زيادة عدد األجنة أو زيادة حجم  ٣٣ من التلقيح أو تتأخر حىت اليوم        ٢٩مبكراً عند اليوم    
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                                                                              .األجنة
  ٤-  :  أيـام  ٥ – ٣يتم تركيب صندوق الوالدة قبل الوالدة املتوقعة بــ 

وذلك بعد غسيل وتطهري بيت الوالدة ووضع الفرشة مثل نشارة اخلشب أو التنب أو قش األزر، ويالحظ قيام                  
األم بنتف جزء من شعر جسمها ومتهيد العش الذي يستقبل اخللفات وجيب أن تكون الفرشة نظيفـة جافـة             

  .وخالية من خملفات القوارض
٥-  :   ًـ   جيب مالحظة األم ابتداء  صباحاً ومساًء وعندما تتم عملية الوالدة يتم        ٣٠ من اليوم ال

فحص اخللفة وتنظيف بيت الوالدة وتسجيل عدد اخللفات سواء حي أو ميت، ومن املعروف أن أنثى األرانب          
تلد أثناء الليل أو يف الصباح الباكر وقد حتدث يف وضح النهار ولكن نادراً وتلد األنثى صغارها الواحد تلـو                    

خر وتقوم بتنظيفه من األغشية اجلنينية وتأكل املشيمة وتلعق اخللفة لتجفيفها وتنشيطها مث إرضاعها ويـتم                اآل
  .والدة اخللفة التالية وهكذا

 يف فصل الصيف أن يتم حقن األم رمون األوكسي          ٣١يفضل يف حالة تأخر األم يف احلمل بعد اليوم          
 دقائق، وجيب   ١٠ – ٥ األم حيث تقوم بعملية الوالدة خالل        ومتابعة) وحدة دولية واحدة  (توسن يف العضل    

إمجايل عدد اخللفات (أن يقوم املريب بتنشيف اخللفة ووضعها يف بيت الوالدة وبعد ذلك يقوم بتسجيل البيانات    
  ).وعدد احلي وامليت واملشوه

٦-  :خرى بعد غلق باب تتم عملية التبين بأبسط صورها بنقل األرانب من األم إىل األ
 ساعات مما يؤدي خللط اخللفة املنقولة باخللفة األصلية لتكتسب رائحتهم وحبس األم    ٨ – ٤بيت الوالدة ملدة    

  .عن صغارها يؤدي حلدوث الرضاعة مباشرو بعد فتح الباب
:  

  . نفوق األم بعد الوالدة-أ
  ).خلفات٨يزيد عن (فات  والدة عدد كبري من اخلل-ب
  . هجرة األم خللفاا أو عدم إرضاعهم-ج
  . إصابة األم بعد الوالدة ببعض األمراض مثل التهاب الضرع-د
٧-  :  نتيجـة  (قد حيدث احلمل الكاذب يف حالة حدوث تنبيه ميكانيكي لعنق الرحم
نوية، وفيه تسلك األنثى مسلك األم احلامل وقد مما يتبعه عملية التبويض مع عدم وجود حيوانات م) ذكر عقيم

 حيـث   ١٨ من التبويض، وميكن تلقيح األم وذلك بعد اليـوم           ١٦تقوم بنتف الشعر وجتهيز العش بعد اليوم        
  .يالحظ أن نسبة اخلصوبة تكون عالية جداً

٨-  :    ـ ، والدةيوجد اختالف يف حتديد ميعاد لتلقيح األمهات بعد ال
ويف هذه  )  ساعات من الوالدة يرجع الرحم لطبيعته      ١٠بعد  (منهم من يقوم بتلقيح األم خالل يوم من الوالدة          

 يوم وتلقيحها بعد ذلك     ١٤ – ٧وجيد نظام آخر حبيث يتم إراحة األم ملدة           عالية، اخلصوبةاحلالة تكون نسبة    
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باع نظام معني وإعادة تلقيح األم على حسب حالتها  ولكن يفضل عدم إت.أو يتم تلقيح األم بعد فطام اخللفات 
  : املولودة واليت تقوم برضاعتها كاآليتالصحية وكذلك عدد اخللفات

  . خلفات فأقل أو حدوث افتراس للخلفات يتم التلقيح خالل يوم من الوالدة٣ األمهات اليت تلد -أ
  .يوم من الوالدة ١٤ – ٧ خلفات يتم تلقيحها بعد ٧ – ٤ األمهات اليت تلد من -ب
  . خلفات فأكثر وتقوم بالرضاعة اجليدة ميكن تلقيحها بعد الفطام٨ األمهات اليت تلد -ج
٩-  :   يوم وذلك بناء على ميعـاد التلقـيح وذلـك    ٣٥ – ٢٨يتم فطام اخللفات على عمر 

دأ يف تناول العلف بعـد       من الوالدة، ومن املعروف أن اخللفات تب       ٢١الخنفاض كمية اللنب تدرجيياً بعد اليوم       
األسبوع الثالث من الوالدة، وقد حيدث ما يسمى بصدمة الفطام مما يؤدي الرتفاع نسبة النافق وبالتايل ميكن                 
مع توفري األقفاص فطام اخللفات عن طريق نقل األم وليس اخللفات أو فطام اخللفات يف قفـص جبـوار أو                    

وكذلك من املمكن تصومي اخللفات عني واحدة يف البداية، مالصق لقفص األم، وجيب وضع مجيع اخللفات يف  
يف اليوم األول من الفطام مع وضع مضادات حيوية ملدة ثالثة أيام وكذلك مركبات الـسلفا باإلضـافة إىل                   

  .الفيتامينات يف املاء
١٠-  :         عند فطام األرانب يفضل حتديد اجلنس وذلك ملعرفـة الـذكور
مما يـساعد يف عمليـة      ى  يف األذن اليسر   وعند ترقيم األرانب ترقم األنثى يف األذن اليمىن والذكر           واإلناث،
 إناث لكل ذكر واحد يف حالة األرانب املرباة للبيع     ٣ وعزل الذكور لغرض التسمني واالحتفاظ بنسبة        التداول

  .أو االستبدال
وجترى عملية التجنيس بأكثر من طريقة ومنها مسك اخللفة من جلد الظهر وخلف الرقبة باليد اليمىن                
ورفعه ألعلى مع وضع اإلام على إحدى جانيب الفتحة التناسلية واألصابع األخرى يف اجلانب اآلخر والضغط               

ة يف حالة الذكر وما يشبه الـشق  على الفتحة التناسلية حىت يظهر الغشاء الداخلي والذي يكون يف صورة دائر  
  .الطويل يف حالة األنثى

١١-  :  
  .تقل اخلصوبة مع زيادة العمر حىت أنه بعد عامني من التربية تنخفض اخلصوبة:  )أ

ـ  :  )ب از تقل اخلصوبة حينما يصاب القطيع بأحد األمراض، كما يتـأثر اجله
  .التناسلي لألنثى بأي اختالف يف التغذية أو التربية

  ).والعكس صحيح (ازدياد السمنة تؤدي الخنفاض اخلصوبة:  )ج
إذا ترك الذكر ملدة طويلة بعيداً عن اإلناث ومل يستعمل يف التلقيح :  )د

 الراحة الطويلة بعد الوالدة أو أن األنثى تأخرت يف أول يصاب حبالة من العقم املؤقت، وكذلك يف اإلناث فإن       
  .محل هلا فإن املريب جيد صعوبة يف التلقيح

تكون األنثى يف قمة خصوبتها بعد الـوالدة  : ) هـ
  .مباشرة وكذلك بعد حالة احلمل الكاذب كما أا حتمل بسهولة بعد الفطام
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  . بعض التغريات العضوية أو الفسيولوجية يف األجهزة التناسلية لبعض اإلناثوجود) و
  .تؤدي الخنفاض اخلصوبة ورمبا للعقم الدائم:  )ز

١٢-  :    
ـ   ) مثل اجلاينت فالندر  (السالالت الثقيلة الوزن    :  )أ  ٩ – ٧(سي متـأخرة    تصل للبلوغ اجلن
 ٦ – ٥والذي يصل للبلوغ اجلنسي على عمـر        ) مثل اهلولندي الصغري  (عن السالالت اخلفيفة الوزن     ) شهور
    .شهور

إتباع برنامج سليم للتغذية يف فترة النمو يؤدي إىل تطور سليم يف منو األرانب يصل به                :  )ب
  .إىل البلوغ اجلنسي يف موعده الطبيعي

 إذا أصيب القطيع أثناء فترة النمو بأحد األمراض فإن البلوغ اجلنسي يتأخر نتيجة إجهاد               : )ج
  .األرانب

١٣- :  
بعد إتباع الطرق الصحيحة يف التربية وفترة الرضاعة وفترة النمـو إىل أن   )أ(

  :ار اإلناث اليت سوف حتجز كقطيع بناء على اآليتتصل اإلناث إىل مرحلة البلوغ اجلنسي نبدأ يف اختي
وأمهها احليوية والصحة العامة وخلوها من األمراض والتـشوهات         : املواصفات الظاهرية لألنثى   -١

  .اخللقية ومطابقتها للوزن واحلجم املناسب للساللة
  . حلمات ظاهرة كاملة التكوين١٠ – ٨وجيب أن تكون : تفحص احللمات -٢
حيث جيب أن تكون عظام احلوض عريضة مما يساعد على الوالدة    : زء السفلي لإلناث  يفحص اجل  -٣
حبيث تستبعد اإلناث ذات احلوض الضيق أو العظام املشوهة أو الغري منتظمة لتجنب عـسر الـوالدة    السهلة،  

  .واإلجهاض
ميكـن أن   جيب أن تكون أنثى األرنب هادئة الطباع ألن اإلناث العصبية ال تصلح كأمهات حيث         -٤

  .جر ولدا أو متتنع عن الرضاعة أو تقوم بافتراسهم
 نتيجة الخنفاض إنتـاج األمهـات    جيب استبعاد اإلناث السمينة أي اليت يظهر ا ترسبات دهنية،        -٥

  .دي السمنة إىل العقمؤالسمينة وقلة إنتاجها من اللنب وقد ت
 يف تربية األرانب مهم جداً، فإذا عرفنـا  من املعروف أن دور الذكر   :)ب(

 أنثـى طـوال     ٢٥ – ٢٠ أرنب يف السنة وأن الذكر يتسبب يف محل          ٥٠ – ٣٠أن كل أم قادرة على إنتاج       
 أرنب يف السنة وينقل إليهم صفاته الوراثية، وهذا         ١٠٠٠ – ٧٥٠املوسم أي أن الذكر يتسبب يف إنتاج من         

 إناث ويتوقف ذلك علـى      ١٠ – ٥ختصيصها للتلقيح، وحيدد ذكر لكل      يظهر أمهية انتقاء الذكور الطلوقة و     
كفاءة املزرعة وجودة العلف وبرامج التربية، ولذلك جيب اختيار الذكور بناء على سجل اإلنتاج اخلاص باألب 

ل  كما يؤخذ يف االعتبار احلالة الصحية لألرانب والتكوين العضلي واجلسماين وتناسق الشكواألم الناتج منهم،  
  : وجيب التأكد من اآليت عند فحص الذكر.العام وتطابق وزنه مع معدالت الوزن والنمو اخلاص بالساللة
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فيجب أن يكونا صلبتني متماسكتني ومتمـاثلتني يف احلجـم      : فحص اخلصيتني يف كيس الصفن     -١
  .وهلما ملمس أسفنجي طري

، أو الذكور اليت تكون خـصيتاها        تستبعد الذكور ذات اخلصية الصغرية أو ذات اخلصية الواحدة         -٢
  .داخل اجلسم ومل يرتال لكيس الصفن

  . يضغط على جانيب الفتحة التناسلية خلروج القضيب ويستبعد الذكر الذي يالحظ به أي تشوهات-٣
 يفضل أن يكون الذكر أكرب حجماً من األنثى ويكون ذو رأس كبرية وعريضة وهيكـل عظمـي      -٤

  .قوي وذو حيوية زائدة
 

 من حيوانات املزرعة اليت جتمع بني خصائص اترات يف كوا تتغذى على املواد اخلشنة               بتعترب األران 
  : ومتتاز األرانب عن باقي احليوانات األخرى من حيث التغذية باآليتوبني الدواجن بارتفاع معدل منوها،

م أو الدريس ألن نسبة األلياف املرتفعة        تتغذى األرانب مبراحلها املختلفة على مواد خشنة كالربسي        -١
  .ال تؤثر على اهلضم يف األرانب

 تكاليف التغذية والرعاية أقل كثرياً من الطيور، فهي جتمع بني حماسن احليوانات اترة لتغذيتها على -٢
اءة التحويلية النمو وارتفاع الكفمواد نباتية خشنة وال حتتاج إىل بروتني حيواين وتشترك مع الدواجن يف سرعة        

  .للغذاء
  . أسابيع دون أي جهد من املريب٥ – ٤ أنثى األرنب ترعى صغارها ملدة -٣

والتغذية ال تقل يف أمهيتها عن اهود الذي يبذله املريب يف عمليات الرعاية والعمليات اليومية، فالقطيع                
مليات اليومية حىت تعطي القطعان اجليـدة       اجليد ال يؤيت مثاره دون إعطاء العناية الكافية للتغذية بنفس قدر الع           

 وكـان  أقصى إنتاج هلا، ويف الظروف الطبيعية تتغذى األرانب على املواد اخلضراء الطازجة واجلافة واجلذور،            
 والتغذية .نتاج التجاري للحمإلاالعتقاد أن هذه املواد كافية للتغذية ولكن الوضع خيتلف يف حالة السالالت وا       

 تسمني  - الرضاعة   - محل   -راحة  (ية التكاليف يف إنتاج األرانب ولكل قطيع ظروفه اخلاصة          أحد البنود العال  
انب املزرعة يف املراحل املختلفة، سواء كانـت هـذه    وجيب اختيار األغذية اليت تناسب احتياجات أر       )إخل...

 وتوفري األغذية اخلضراء ال أو شراء اخلامات والتجهيز يف املزرعة، ) Pellets(األغذية جمهزة مثل العلف احملبب      
تعترب ضرورية يف حالة التغذية على العليقة احملببة واليت تعترب متوازنة إنتاج اللحم، حيث توفر مجيـع العناصـر          

  .الغذائية الالزمة إلنتاج اللنب والنمو السريع وحفظ الصحة واحليوية
 

 ١-  :ترة، واليت تفضل التغذية على            تصنا من احليوانات شبه اف األرانب على أ
األعشاب اخلضراء أي ختتار األعشاب العالية يف نسبة الربوتني واملنخفضة يف األلياف، وتفضل األرانب الغذاء               

                      .يف الصباح الباكر أو املساء وينخفض بشكل واضح يف ساعات النهار
  ٢-  : التغذية على املواد ذات املذاق احللو واليت حتتوي على نسبة عاليـة       تفضل األرانب 



 )١٧( تربية األرانب ورعايتها

    . تفضل املواد الغذائية ذات الطعم املرأيضاًمن السكروز أو املوالس وكذلك العلف احملبب، 
  ٣-  :      توجد عالقة عكسية بني درجة حرارة البيئة احمليطة وكمية الغذاء املأكول

 عندما تنخفض   ٪١٩وأوضحت األحباث أن كمية الغذاء املأكول لألرانب تزداد بنسبة          ) يوم/ حيوان  / جم  (
 عندما  ٪١٨ ويقل الغذاء املأكول بنسبة      )م˚٢٢ - ١٨(م عن احلد املثايل     ˚٥البيئة احمليطة مبعدل    درجة حرارة   

  .م˚٣٠ترتفع درجة احلرارة إىل 
٤-  :     حيوانات املزرعة يف أنه بزيادة الطاقة يف   تتشابه األرانب مع مجيع

   .العليقة يقل الغذاء املأكول والعكس صحيح
٥-  :            عندما تتغذى األرانب اختيارياً تفضل العلف احملبب عن الناعم، وهذا يؤثر على

هاز التنفسي  كمية العلف املأكول والنمو، عالوة على أن العلف الناعم يسبب مشاكل وأمهها التهابات يف اجل              
  .وختمرات يف اجلهاز اهلضمي باإلضافة إىل زيادة الفاقد من العلف

٦-  :  املرحلة العمرية هلا تأثري على كمية الغذاء املأكول ويالحظ أن هناك
حىت ( من النمو باملقارنة باملرحلة األوىل)  أسبوع١٢ – ٦(زيادة واضحة يف كمية الغذاء املأكول يف فترة النمو 

 وكذلك يقل االستهالك قبل الوالدة ١٨مث تنخفض بعد ذلك بدرجة واضحة حىت اية األسبوع        ) ٦األسبوع  
 مث تزداد كمية الغذاء املأكول تدرجيياً خالل مـنحىن اللـنب    بأسبوع نتيجة لضغط األجنة على القناة اهلضمية،      

  .لألم تلبية االحتياجات املتزايدة من الطاقة والربوتني من الرضاعة حىت ميكن ٢١ويصل إىل القمة يف اليوم 
 

ختتلف االحتياجات الغذائية لألرانب على حسب العمر والوزن واحلالة اإلنتاجية، ولذلك فإنـه عنـد             
  .تركيب عالئق األرانب جيب معرفة العمر والوزن واحلالة اإلنتاجية

١-  : حتياجات من الطاقة والربوتني اليت حيتاجها األرنب وهو يف حالة          وهي اال
راحة تامة ال يؤدي أي جمهود، وختتلف االحتياجات احلافظة على حسب وزن اجلسم وتبلغ كمية الـربوتني                 

  . جم بروتني مهضوم١٤ كجم حوايل ٥احلافظة ألرنب يزن 
٢-  : وهي اليت تلزم لألرنب خالل فترة منوه،وهي االحتياجات من الطاقة والربوتني 

  شهور يصل وزن األرنب إىل ثالثة أمثال وزنه عند الفطام تقريباً،٣ فمثالً عند عمر تزداد بزيادة النمو والوزن،
 مرة، وتعتمد احتياجات الربوتني على العمر       ٢,٥ويلزم يف هذه احلالة عالوة على االحتياجات احلافظة حوايل          

 ٪١٢ العليقة وحمتواه من األمحاض األمينية الضرورية، أما بالنسبة لأللياف جيب أال تقل عن               ونوع الربوتني يف  
   .حىت ال تؤدي لإلسهال

٣-  :            وهي االحتياجات اليت تلزم لألرانب احلوامل خالل فترة احلمل وهي تـزداد
 ويعطى لألمهات احلوامل عليقة ـا       ،بزيادة متدرجة خالل فترة احلمل حبيث ال يؤدي ذلك إىل تسمني األم           

 مرة قدر االحتياجات احلافظة وتزداد إىل أن تصل للضعف يف اية احلمل، وتعتمد احتياجات ١,٣طاقة تعادل 
  .الربوتني على نوعية الربوتني يف العليقة



 )١٨( تربية األرانب ورعايتها

٤- : جيب أن تغطي االحتياجات اخلاصة بإنتاج اللنب حيث جيب أن تكون حوايل  
ضعف االحتياجات احلافظة وتزداد تدرجيياً إىل أن تصل إىل حوايل أربعة أمثال االحتياجات احلافظة، وبالنسبة               

  .إىل مستوى عايل من الربوتني لتغطية احتياجات احلمل والرضاعةللربوتني فإا حتتاج 
٥-  :     افظـة مـن   من االحتياجات احل١,٥ – ١تزداد احتياجات الذكور مبقدار

  .الطاقة والربوتني
 

عليقة شتوية من الربسيم اراً مث الشعري والردة لـيالً لتدفئـة بطـن            : قدمياً كان يستخدم النظام التايل    
 مث عليقة صيفية حيث يقدم الدريس افف جبانب العليقة اجلافة، واآلن توجد عدة طرق لتقدمي الغذاء           احليوان،

  :ألرانبل
١-  : حيث تقدم العليقة املتزنة على صورة وجبات متعددة ويف مواعيد ثابتة على مدار

  .اليوم
٢-  : وهو املتبع يف املزارع الكبرية حيث يترك الغذاء

 وال يفضل استخدامها مع أمهات التربية       أمام األرانب طوال اليوم، وتستخدم هذه الطريقة يف تسمني األرانب         
  .لكي ال تؤدي إىل السمنة وتقليل الكفاءة التناسلية

٣-  :  ويتبع ذلك مع األمهات الفارغة، كما يتبع مع
  .السالالت املنتجة للفراء

٤-  :   اخلضراء كالً على حدة، ويتبـع  حيث تقدم العالئق اجلافة و
  .توفري نفقات العليقة اجلافة املركزة وخاصة يف املزارع الصغريةلذلك يف معظم املزارع 

 
  .يقدم العلف اجلاف لألرانب إما ناعماً أو يف صورة مكعبات ولكل نظام مزاياه

 :     ة مع مراعاة اخللط اجليد خاصة لألجـزاء        ميكن استخدامه حتت ظروف التربية املرتلي
  .الناعمة من مكونات العليقة، وميكن إضافة قليل من املاء للتخلص من اجلزء الترايب بالعلف

 :     أنه ميكن عمل غذاء متوازن يف املزرعة ولكن املسحوق الناعم يكون تـرايب
ى ذلك يرطب العلف الناعم حىت تتجمـع احلبيبـات،          القوام وليس مستساغاً بعكس احلبيبات، وللتغلب عل      

  .وجترى هذه العملية قبل التغذية مباشرة، وجيب التخلص من الغذاء املتبقي حىت ال حتدث ختمرات
 :              تطحن املكونات مث ختلط بعد ذلك وتضغظ خالل قرص ذو فتحات، وتتم عمليـة

تربد بسرعة ويتم جتفيفها بواسطة تيار من اهلواء، وجيـب         التجميع بواسطة خبار ساخن وعند خروج احلبيبات        
التحكم يف درجة حرارة البخار وكميته حىت يتم إنتاج احلبيبات، وتستخدم بعض املواد لربط احلبيبات الناعمة                

  . والذي يعترب مصدر من مصادر الطاقة٪ ٣ – ٢مثل املوالس بنسبة 
: ونات العليقة اخنفاض الفقد من مك-١.  



 )١٩( تربية األرانب ورعايتها

  . القضاء على عملية انفصال مكونات العليقة أثناء التداول-٢
  . زيادة االستساغة-٣
  . احلصول على عليقة متوازنة ال تسمح للحيوان باالختيار بني املكونات-٤
  . التعرض للحرارة قد يؤدي إىل اخنفاض اإلصابة مبيكروب الساملونيال-٥
  . والتداول تسهيل عملية التعبئة والتخزين-٦
  . احلرارة العالية تؤدي هلدم مثبطات النمو-٧
  . اخنفاض احتياجات العمالة-٨

 :ارتفاع درجة احلرارة قد يؤدي إىل إتالف بعض الفيتامينات واملكونـات     -١ 
  .الغذائية

  . ارتفاع تكلفة التصنيع-٢
 وزيادة استهالك    قد يساعد على زيادة االستهالك مما يؤدي إىل السمنة،         -٣

  .املياه
 

   المقررات الغذائیة  العمر
   المقررات الغذائیة  العمر  )يوم/ جم (

  )يوم/ جم (

   جم ٢٥+ رضاعة   الشھر األول
  ) یوم من الوالدة١٥بعد (

  ١٨٠ - ١٥٠  الشھر الخامس
  ٢٠٠  ثرالشھر السادس فأك  ٨٠ - ٥٠  الشھر الثاني
  ٣٠٠ - ٢٥٠  األمھات المرضعات والحوامل  ١٠٠ - ٨٠  الشھر الثالث
  ٢٠٠ - ١٥٠  الذكوراألمھات الغیر حامل وغیر مرضعة و  ١٥٠ - ١٠٠  الشھر الرابع

:      نظراً حلساسية األرانب ألي تغريات حتدث يف العلف فإنه من الضروري عند االنتقال 
رجيياً، حيث أن التغري الفجائي ضار جداً فقد يؤدي إىل اضطرابات هـضمية      أن يتم ذلك تد    من عليقة ألخرى  

 أن نبدأ بالعليقة اجلديدة بكميات قليلة مث تزداد تدرجيياً علـى حـساب           وواألسلوب األمثل ه  . ويتبعه إسهال 
  .غري خالل أسبوع مث تقدم العليقة اجلديدة بعد ذلكتالعليقة السابقة حىت يتم ال

 
تصاب األرانب بالعديد من األمراض اليت تسبب نفوقها وضعف اإلنتاج وبالتايل قد يؤدي ذلـك إىل                

 واملعروف أن األرانب أقل عرضة لألمراض الوبائية إال أا          فشل الكثري من املشروعات أو تقليل العائد املادي،       
 وبالتايل جيب على املريب مالحظة حالة القطيع الكتشاف أي تغـري يف            ية،تتعرض ألمراض الرعاية وسوء التغذ    

  :وأهم أمراض األرانب هي.  وإنتاج األرانبطنشا
١-  : األورام الليفية-التسمم الدموي الرتيف الفريوسي .  
٢-  :   التهاب رئوي- زكام معدي -تسمم دموي بكتريي (عدوى الباسترييال ( - 

  . الكلوستريديا-عدوى امليكروب القولوين  -الساملونيال 
٣-  :  



 )٢٠( تربية األرانب ورعايتها

  .الكبدية والشريطية جمموعة الديدان -) كوكسيديا(وحيدة اخللية :  )أ
  . جرب اجلسم-جرب األذن :  )ب
٤-  :  افتراس - هجر األم للخلفة  -  التهاب العرقوب  - النفاخ   -اإلسهال 

  . النمو الشاذ لألسنان- التهاب اجلفون والعيون - التهاب األجزاء التناسلية - اجلروح واخلراريج -اخللفة 
٥-  : نقص األمالح-نقص الفيتامينات .  
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  ).أمراض اجلهاز التناسلي( عن طريق التلقيح -١
  ).الكوكسيديا(طريق االحتكاك واملعاشرة  عن -٢
  . عن طريق تلوث الغذاء-٣
  . عن طريق احلشرات-٤
  . العاملني والزوار-٥
  ).الكالب والقطط والفئران( احليوانات القارضة -٧
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  . عزل األرانب املراد إضافتها للقطيع لفترة زمنية للتأكد من خلوها من األمراض-١
  .تقدمي الغذاء اجليد املتكامل واخلايل من مسببات األمراض -٢
  . العناية بنظافة العنرب وتطهريه بصورة مستدمية ودورية-٣
  . إجراء التحصينات الالزمة-٤
مصل التسمم الدموي الرتيف الفريوسي والبكتريي : مثل( تقدمي بعض اللقاحات للوقاية من األمراض -٥

 ).ريديا األرنيبتلكلوسولقاح التسمم املعوي ونفاخ ا
:  

  . عزل األرانب املريضة بعيداً عن القطيع وعالجها أو إعدامها حسب احلالة املرضية-١
  . عزل األرانب السليمة وفحصها يومياً وتقدمي العالج هلا-٢
  .نبهج التعرف على مصدر العدوى لت-٣
من امليكروبات الضارة باستخدام املطهرات الكيميائيـة مثـل         ويقصد به التخلص    : تطهري العنرب  -٤

 مركبات رباعي األلومنيوم، فاليود له تأثري على الفريوسات وهـو مثـايل             - اليود   - الكلور   -الفورمالدهيد  
   .٪٢لتطهري أنابيب املياه واألدوات بتركيز 

 
ثر داخل اخلاليا احلية حىت تنفجر هـذه اخلاليـا،          الفريوس كائن وحيد اخللية دقيق جداً يعيش ويتكا       

  .واألمراض الفريوسية ليس هلا عالج



 )٢١( تربية األرانب ورعايتها

  يعترب واحد من أكثر األمراض الفريوسية الوبائيـة
محى (اليت تصيب األرانب يف السنوات األخرية ويتميز بالنفوق املفاجئ بدون ظهور أعراض ظاهرية ويالحظ               

 إجهـاض األمهـات وظهـور    -  صعوبة يف التنفس- إعياء - صراخ -من فتحيت األنف  إفرازات دموية  -
، ونظراً لسرعة انتشار املرض وكذلك نسبة النفوق العالية فإن ذلك يسبب       )إفرازات خماطية حول فتحة الشرج    

  .خسارة كبرية للثروة احليوانية للبلد والدخل القومي
-  :األرانب اليت عمرها أكثر من شهرين.  
م ويوجد اآلن يف مصر بصورة وبائية منذ ١٩٨٨م مث أوروبا ١٩٨٤ أول ظهور للمرض كان بالصني   -

  .م١٩٩٣عام 
-  :  

 ارتفاع يف درجة احلرارة إىل      -محى  ( ساعة من التعرض لإلصابة      ١٢نفوق مفاجئ خالل    : فوق احلاد 
  ). إجهاض األمهات احلوامل-اعات ضعف يف العضلة القابضة لفتحة الشرج  س٨ – ٦وبعد م ˚٤١

 تـشنجات وصـعوبة يف      -م  ˚٤١ ارتفاع يف درجة احلرارة إىل       -قلق يعتري األرانب املصابة     : احلاد
 - اإلجهاض لألمهات احلوامل - إسهال - انتفاخ البطن - عدم القدرة على حركة األرجل اخللفية        -التنفس  

 ساعة حيث يقع على جانبه وحيرك أرجله كأنه ميشي وقبل النفـوق حتـتقن      ٣٦ – ١٢ب خالل   نفوق األرن 
  .الشفاه واألنف وخترج إفرازات دموية رغوية من األنف ويف بعض األرانب تظهر إفرازات حول فتحة الشرج

 ساعة بعد العدوى وهي عبارة عن إعياء وصـعوبة يف           ٤٨ – ٣٠تظهر األعراض خالل    : حتت احلاد 
 . أيام٣ – ٢تنفس ويعقبه النفوق بعد ال 

 :  
  . النظافة والتطهري اجليد-١
  . عدم إدخال أرانب جديدة للقطيع إال بعد التأكد من خلوها من األمراض-٢
  .بدخول مزارع أخرى عدم السماح للزوار بالدخول وكذلك العاملني -٣
  . مزارع أخرى عدم استعمال أدوات أو علف أو بطاريات كانت تستعمل يف-٤
  . عزل األرانب املصابة بعيداً عن السليمة-٥
  . وضع مطهر يف مدخل املزرعة وكذلك يف مدخل العنرب-٦
  . تطهري العنابر املصابة والبطاريات واألسقف واحلوائط واملعدات بالفورمالني-٧
  . أسابيع٨ ترك العنابر خالية ملدة -٨
  حتت جلد الرقبة٣ سم٠,٥: اجلرعة(رتف الفريوسي   استخدام لقاح لتحصني األرانب ضد مرض ال       -٩

 أسابيع من األوىل ويكرر كل      ٤ثانية بعد   الرعة  اجل أسابيع و  ٦وىل عند عمر    األرعة  اجل يث يعطى لكل أرنب حب  
 ). شهور٦

 



 )٢٢( تربية األرانب ورعايتها

 
 

إلجهاد مثل زيادة   وذلك عند تعرض األرنب ل    ) Pasteurella(ينتج عن عدوى ميكروب الباسترييال      
الربد أو األمونيا حيث يعاين األرنب من أعراض تنفسية على شكل عطس، زكام، صعوبة يف التـنفس وقـد                   

التسمم الدموي البكتريي، الرشـح أو الزكـام املعـدي،          : ومن هذه األمراض  . تكون هناك أعراض عصبية   
  .إخل... االلتهاب الرئوي 

:  
  :ومة والعالجاملقا
  ).إخل...  أو سوء التهوية -عدم نقل العدوى ( اختاذ االحتياطات الصحية -
  : املقاومة باستخدام مصل التسمم الدموي البكتريي ومنه نوعان-
 ١ شهور ٤ حتت اجللد، عمر  ٣ سم ٠,٥عمر شهرين     : )الزييت(لقاح التسمم الدموي البكتريي     ) ١(

  .  شهور٦كل )  حتت اجللد٣سم ١( حتت اجللد، ويكرر احلقن ٣سم
 شهور  ٤ حتت اجللد، عمر     ٣ سم ١عمر شهرين     : )الفورماليين(لقاح التسمم الدموي البكتريي     ) ٢(

   . شهور٣كل )  حتت اجللد٣ سم٢( حتت اجللد، ويكرر احلقن ٣ سم٢
 :       ة أو عند تعرض األرنب لإلجهاد مثل الربد أو الرطوبة الـشديد

زيادة األمونيا أو النقل أو سوء التغذية فإن بعض امليكروبات تنشط واجم األغشية املخاطية للجهاز التنفسي                
وتؤدي إىل ظهور أعراض املرض على شكل عطس وظهور إفرازات مائية من فتحيت األنـف وتتحـول إىل                  

  .ل إىل التفوقإفرازات لزجة صديدية وتصاب األرانب باهلزال ومتتنع عن األكل وقد تص
  : الوقاية والعالج

  . استخدام مصل التسمم الدموي البكتريي-
  . استخدام املضادات احليوية باجلرعات الوقائية أو العالجية على حسب احلالة-

 
وخصوصاً يف صغار السن حيث تعاين األرانب مـن مـشاكل   ) E. coli(ينتج عن عدوى ميكروب 

هلا من الرضاعة إىل استهالك األعالف اليت قد تكون ملوثة، وتظهر على األرانب املصابة أعـراض       الفطام وحتو 
وجفاف ينتهي باخنفاض درجة حرارة اجلسم وتدهور يف صـحة األرانـب            ) قد يكون مدمم  (إسهال شديد   

  .املصابة ينتهي بالنفوق إذا مل تعاجل
ملوثة وجتنب عوامل   م الصغار وعدم إعطاء أعالف       تعتمد الوقاية على التدرج يف فطا      :الوقاية والعالج 

والعالج يكون باملضادات احليوية ومركبـات      . إخل... اإلضعاف مثل الربودة والرطوبة العالية ونزالت الربد        
  . املناسبملضادختيار االسلفا ويفضل عمل اختبار حساسية ال

 



 )٢٣( تربية األرانب ورعايتها

 
 

 :  راض الطفيلية اخلارجية اليت تصيب األرانب وتنتقل العدوى باملالمسة مـع      من أهم األم
  .أو األماكن امللوثة بالطفيلأرانب مريضة 

 :    ه(وتسببه حشرة دقيقةتوتبدأ األعراض على شكل التهاب يف صوان األذن ميتـد إىل           ) ع
ع سوائل بنية لزجة، ونتيجة حـك األرنـب         القناة السمعية اخلارجية نتيجة تكاثر الطفيل حتت اجللد مع جتم         

لألنسجة املصابة تتكون قرح مؤملة لألرانب مع ميل الرأس ناحية األذن املصابة ويعقب ذلك هـزال شـديد                  
                .بسبب امتناع األرانب عن األكل

  والـتطهري أشخاصإتباع أساليب الوقاية العامة من النظافة وعدم دخول حيوانات مصابة أو        : الوقاية  
             .واستخدام األيفوماك كوقاية. إخل... املستمر 
 نقطـة   ٢يف األذن املصابة والتنظيف مبلقاط مث إضافة        )  نقطة ٤ – ٣(إضافة ماء األكسجني    : العالج  

 – ٣ وذلك ملدة    ١٠ : ١من البرتانيل أو املالثيون مع اجللسرين أو إلضافة كربيت عمود وزيت برافني بنسبة              
  . أيام٤

 :     قَّة السركوبيت ويتميز بظهور قشور بيضاء يف        ) األسد(يعرف عند العامة باسمويسببه ب
منطقة األنف والفم مث األرجل األمامية ويعقبها تساقط الشعر، وميتنع احليوان املصاب عن األكـل ويـصاب                 

  .باهلزال وقد يعقب ذلك النفوق يف حالة عدم العالج
وميكن استخدام األيفوماك مبعـدل     . إخل... العامة من النظافة والتطهري     إتباع أساليب الوقاية    : الوقاية

  . حتت اجللد٣ سم٠,٢
يتم قص الشعر وغسل املكان املصاب باملاء والصابون أو ماء األكـسجني وإضـافة مـرهم            : العالج

  . واحلقن باأليفوماك٪ ١٠الكربيت 
 
 :    رع األرانب يؤدي إىل نفوق أعداد كبرية من األرانب         وهو مرض شائع يف مزا
  :ويوجد منه نوعان) Eimeria(الصغرية، ويسببه طفيل األميرييا 

  وتسببه مخسة أنواع من األميرييا: الكوكسيديا املعوية -١
  .وتسببه أميرييا ستيديا: الكوكسيديا الكبدية -٢

 :ا، وتفقد وهو تنتج من مخسة أنواع من األميرييا وذلك بعد تناول حويصال
األرانب املصابة شهيتها وتظهر قلقة وتفقد وزا وتصاب باهلزال مع ظهور اإلسهال ويساعد ذلك على إصابة           
األرانب باألمراض األخرى املسببة لإلسهال، وعند التشريح تالحظ التهاب يف األمعاء وتضخم يف الشعريات               

  .الدموية وجدران األمعاء



 )٢٤( تربية األرانب ورعايتها

 :    ـاوتسببها أميرييا ستيديا وعند التشريح توجد على الكبد حويصالت لو
 مرات وتصاب األرانـب  ٤ – ٣أبيض حتتوي على مراحل تطور األميرييا، ويتضخم الكبد ويتضاعف حجمه          

  .بفقدان الشهية وهزال وإفراز خماطي من الفم
الهتمام بالنظافة وعدم وجود بول يف العليقة والتطهري        بكسر دورة حياة الكوكسيديا وذلك با     : الوقاية

  .املستمر وإلضافة مضادات الكوكسيديا يف العليقة أو ماء الشرب
 - ٠,٥(يتم العالج مبركبات السلفا مثل السلفاجوانني أو السلفادمييدين أو السلفاكينوكسالني : العالج

 أيام ألا تـؤثر علـى       ٣ج مبركبات السلفا    وجيب أال تتعدى مدة العال    ) أرنب مصاب حتت اجللد   /  سم   ١
  .الكليتني

 
حيث يكون األرنب عائل وسيط للديدان اليت توجد يف احليوانات األخرى مثل الكـالب والقطـط                

 وال توجد أعراض ظاهريـة هلـذه   . املصابةوحتدث العدوى نتيجة تناول أعالف ملوثة برباز الكالب والقطط    
  .العدوى ويعتمد التشخيص على اكتشاف األكياس احملتوية عليها

تعتمد على محاية األرانب من األعالف امللوثة والتخلص من جثث األرانب النافقة بطريقـة              : املقاومة
  .سليمة ملنع انتشار العدوى

  . للديدانةت الطاردقد يفيد احلقن باأليفوماك وبعض املركبا: العالج
 

من أهم األمراض اليت تصيب األرانب ومن أسبابه:  
  . قد حيدث بعد الفطام ما يسمى بصدمة الفطام-١
  . نتيجة التغري يف نسب العناصر الغذائية يف العليقة-٢
  ).الربد( التباين يف درجة احلرارة-٣
  ).إخل...  الباستريال - الساملونيال -كسيديا الكو( نتيجة اإلصابة باألمراض -٤

ويؤدي ذلك إىل حدوث إسهال مائي شديد يتبعه ضعف عام وهزال وفقد الشهية وبالتـايل اإلصـابة    
  .باجلفاف مث النفوق

احلقن مبركبات السلفا ويفضل عمل اختبار حساسية الختيار املـضاد احليـوي املناسـب،              : العالج
  .عوي ونفاخ الكلوستريديا األرنيبوالتحصني بلقاح التسمم امل

                 حيدث نتيجة التغذية على مواد علف قابلة للتخمر أو التغذية على برسيم مبلـل أو مرتفـع
أو عليقة غري متزنة، حيث تنتفخ البطن نتيجة جتمع الغازات يف األمعاء فتـضغط علـى                ) حشة أوىل (الرطوبة  

   .ن األكل مما يؤدي إىل النفوقاألحشاء مسببة آالم لألرنب فيرتوي وميتنع ع
  . يوم٢ – ١ التصومي ملدة -١: العالج

  . سم لكل أرنب٥ إعطاء مادة مسهلة مثل زيت اخلروع مبعدل -٢



 )٢٥( تربية األرانب ورعايتها

  . إعطاء الفحم الذي ميتص الغازات أو أدوية النفاخ يف احليوانات الكبرية-٣
  . التحصني بلقاح التسمم املعوي ونفاخ الكلوستريديا األرنيب-٤
         يصيب أرجل األرانب حيث يكون الفراء رقيق يف تلك املنطقة مع خشونة األرضية

  .وعدم انتظام سلك البطارية مما يسبب احتكاك فيزال الشعر وحيدث التهاب هلذه املنطقة
  . وجود بروزات يف أرضية البطارية-١: وأسباب ذلك

  .وجود عيوب يف عملية اجللفنة -٢
  .الزبل يف األرضية زيادة البول أو -٣
  . كرب سن ووزن األرنب وقد تكون صفة وراثية-٤

إضافة صبغة اليود أو مس أزرق أو مراهم جلد مثل الترياميسني مع جتنب املسببات الـسابقة                : العالج
  .وإضافة قطعة من اخلشب لفترة على األرضية

     د أسباب ظاهرية هلذا املرض حيث حيدث ذلك بعد فترة قصرية من الوالدة وال توج
  ).عليقة غري متزنة( سوء التغذية -١: ولكن قد يكون نتيجة

  ).١٢ – ١٠( يف حالة عدد اخللفة الكبري -٢
  . زيادة نسبة األمونيا يف قفص الوالدة-٣
  . نفوق أحد اخللفة وتعفنه يف قفص الوالدة-٤

 .إلزعاجولعالج هذه احلالة يتم جتنب األسباب السابقة وكذلك جتنب ا
ا ومن أسباب ذلكتقوم بعض األمهات بأكل اخللفة كلها أو بعضها بعد والد:  

  . تعسر الوالدة-٢                               ).عصبية األم( عيب وراثي -١
 . كل مسببات اإلزعاج-٤.                               عدم اتزان مكونات العليقة-٣

قد حتدث جروح يف أي مكان باجلسم وألسباب عديدة.  
وإذا كان جرح غـائر يـتم   )  أيام٣ – ٢صبغة يود (تنظيف مكان اجلرح وإضافة أي مطهر      : العالج

  .احلقن باملضادات احليوية
  :  وقد حتدث اخلراريج نتيجة اإلصابة باجلروح أو نتيجة ميكروب الباسترييال وهي إما

  .ويتم فتح اخلراريج والتطهري واحلقن باملضاد احليوي: لدخراريج حتت اجل) أ(
مثل اليت حتدث يف الرحم أو أي مكان آخر، ويف هذه احلالة البد مـن               : خراريج داخل اجلسم  ) ب(

  .التخلص من األم لعدم جدوى العالج
   سـلية  حيدث يف األرانب البالغة التـهابات يف األجـزاء التنا

  .وتورمات مع وجود قروح وإفرازات صديدية
  . أيام٣ - ٢يتم التطهري مبادة السافلون مع املاء، أو دهن مكان اإلصابة مبرهم التراميسني ملدة : العالج



 )٢٦( تربية األرانب ورعايتها

      يوم فإنه   ٣٢ يوم، وإذا تأخر موعد الوالدة أكثر من         ٣١تتم الوالدة الطبيعية يف حدود 
نتيجة لتضخم األجنة أو زيادة العدد أو وجود بعض املشاكل يف اجلهاز التناسـلي              يتوقع حدوث عسر وذلك     

  .لألنثى أو نتيجة اإلزعاج أو النقص الغذائي
  . وحدة دولية لكل أرنب٢ – ١ سم أو ٠,٢احلقن باألوكسي توسني مبعدل : العالج

 أو سوء التغذية أو نتيجة حيدث نتيجة لسوء التهوية وزيادة نسبة األمونيا 
  .ثانوية للعدوي باألمراض مثل الباسترييال

  . منع املسبب عن طريق التهوية اجليدة ومنع زيادة األمونيا-١: العالج
  . تزال األجسام الغريبة من األعني وكذلك إزالة الصديد باستخدام مناديل الورق-٢
  .سلفات الزنك أو البوريك يتم غسل األعني عدة مرات يومياً بقطرة مثل قطرة -٣
  . استخدام مرهم مضاد حيوي يف العني وكذلك احلقن مبضاد حيوي-٤

           حدوث منو شاذ لألسنان ويزداد طوهلا ويسبب ذلك إصـابات شـديدة يف
  .اللسان أو الفم ويؤثر ذلك يف عملية تناول الطعام فيفقد الشهية

الطبيعي، وحيث أن هذه الصفة وراثية فإنه يراعى استبعاد هـذه           قص هذه األسنان للمستوى     : العالج
 .األرانب

 
دراسة اجلدوى االقتصادية ملشروع األرانب هام جداً للمريب حىت يستطيع أن يقيم املشروع على أساس           

يرجى الوصول إليها حـىت  اقتصادي سليم خمططاً إلقامة املشروع على أسس فنية سليمة وحمدداً لألهداف اليت   
يستطيع أن ينفذ ويقيم املشروع وهو على بينة من أمره ويستلزم ذلك تسجيل اإليـرادات واملـصروفات يف                  

  :سجالت خاصة وهذه بعض النقاط اخلاصة باقتصاديات األرانب
  ). السماد- الفرو - السالالت -اللحم ( تعدد مصادر الدخل من األرانب مثل -١
  . خلفة يف العام٤ – ٣٠يل  تعطي األم حوا-٢
  ).١ : ٣(كجم حلم /  كجم علف ٣ كفاءة التحويل الغذائي -٣
  .أي مخسة إناث لكل ذكر) ١ : ٥( النسبة اجلنسية العادية -٤
  .جم١٠٠ معدل استهالك الغذاء اليومي لألرانب النامية -٥
  . جم١٥٠ معدل استهالك الغذاء اليومي للذكور -٦
  . جم٢٠٠اليومي لألمهات احلوامل أو املرضعات  معدل استهالك الغذاء -٧
  ).معدل االستبدال الثلث يف العام( سنوات ٣ – ١ العمر اإلنتاجي لألمهات -٨
  . سنوات على حسب اجلودة١٠ – ٥ العمر االفتراضي للبطارية -٩

  . طن العلف يعطي متر مكعب من السماد-١٠
  . جيب تسويق نسبة من القطيع كساللة-١١



 )٢٧( تربية األرانب ورعايتها

  :اآليتويتم حساب 
١-  :  
  . عاماً وعادة تكون إجيار٥٠: املباين) أ(
  ).سنوات٥( خطوط مياه وصرف - شفاطات -مراوح : التجهيزات) ب(
  . سنوات١٠ – ٥: بطاريات) ج(
  . سنوات٣: األرانب) د(
٢- :  
  . كهرباء ومياه)د   (. أدوية وحتصينات) ج.      (العمالة واإلشراف) ب.    (األعالف) أ(
٣-  :  
  ). أرانب استبدال-أرانب تسمني (مثن بيع اللحم ) أ(
  .مثن بيع السماد) د.             (مثن بيع الفراء) ج.             (مثن بيع الساللة) ب(

}{ 
 :     تعترب هذه النقطة من أهم عناصر جناح مشروع األرانب فيجـب علـى 

املريب أن يشتري القطيع من مصدر موثوق فيه لضمان نقاوة الساللة، وتفحص األرانب جيداً عنـد الـشراء                  
  :ويراعى اآليت
üأن تكون األرانب ذات صحة وحيوية جيدة وال يظهر عليها أي هزال .  
üأن تكون األعني نظيفة خالية من اإلفرازات أو الدموع .  
üأن يكون الشعر ناعم ونظيف والمع .  
üأن يكون اجللد خايل من اجلروح واخلراريج واجلرب .  
üأن تكون األذن نظيفة خالية من التصمغ .  
üعدم وجود تشوهات يف األسنان .  
üأال يكون األرنب مصاب بالشلل أو التشوه اخللقي .  
üأن يكون الشعر يف املنطقة احمليطة بفتحة الشرج خايل من أي آثار لإلسهال .  
ü     مطابق للمواصفات القياسية من حيث اللون وشكل اجلسم وحجم الرأس وطول            أن يكون األرنب

    .األذنني وغريها
ü                  أن تكون األرجل األمامية خالية من أي تشوهات وأال يكون باطن القدم مبلل ألن ذلك يدل على 

  .، وأال يكون هناك جرب بني األصابعإصابة األرانب بالرشح أو الزكام
üية خالية من التهاب العرقوب وأن يكون الشعر كثيف أن تكون األرجل اخللف.  
üأن تكون فتحة األنف نظيفة جافة خالية من أي إفرازات أو رشح أو جرب .  



 )٢٨( تربية األرانب ورعايتها

ü  يكون مكترت األكتاف واألوراك وتكون اخلـصيتني متـدليتني خـارج احلـسم             :  بالنسبة للذكر
  .ومتناسقتني ومتماثلتني

ü  عظمة احلـوض   (كبري غري حنيف واملسافة بينهما مناسبة       تكون ذات كفل ممتلئ و    :  بالنسبة لألنثى
  .، وتكون فتحة احليا سليمة وال يوجد عليها جتبنات، وكذلك عدم وجود أي التهابات باحللمات)واسعة

üأن تقوم بفحص السجالت الفنية للقطيع إن أمكن ذلك .  
:  

  .ألرانب يف الصباح الباكر أو املساء يفضل نقل ا-١
  . تنقل األرانب يف أقفاص سلكية أو كراتني مناسبة وا فتحات للتهوية-٢
ويفضل أن تكون كل أنثى ) كل ذكر يف قفص منفرداً( تنقل اإلناث يف أقفاص منفصلة عن الذكور -٣

  .يف قفص إن أمكن
م .ترياميـسني ط (كل أرنب مبضاد حيـوي  األرانب يف بطاريات حيقن  بعد عملية النقل وتسكني  -٤

لتـر  /  جم ١كلوروتتراسيكلني يف مياه الشرب مبعدل (أو يستخدم مضاد حيوي )  سم يف العضل   ٠,٥مبعدل  
  ).ملدة ثالثة أيام

لتر ماء  /  سم   ١مبعدل  ) بدون أمحاض أمينية  (هـ باإلضافة إىل أمالح معدنية      ٣ إضافة فيتامينات أد   -٥
  .مة اإلجهادملدة ثالثة أيام ملقاو

  . ينصح بعدم تلقيح اإلناث إال بعد أسبوع على القل من النقل-٦
 :  

  . مراعاة النظافة اليومية لألرضيات وصرف البطاريات-١
  . املرور على جرادل املياه والتأكد من سالمة النبل-٢
  .نب املختلفة إجراء عمليات التغذية مع مراعاة الكميات املقدمة لألرا-٣
  . املرور على بيوت الوالدة يومياً إلزالة اخللفات النافقة-٤
  . أيام٣ جتهيز بيوت الوالدة لألمهات قبل الوالدة بـ-٥
  س.إلجراء عملية التبين عند اللزوم متابعة رعاية األمهات لصغارها وعددهم -٦
  . غسيل البطاريات أسبوعياً وتطهري العنرب مبادة مطهرة كل أسبوع-٧
  . غسيل جرادل املياه أسبوعياً وعقب إضافة األدوية والفيتامينات-٨

:  
  . تطهري مزرعة األرانب جيداً قبل استقبال القطيع-١
  . نظافة وغسيل أرضيات املزرعة جيداً والتخلص من الزبل والنافق يومياً-٢
  . الوالدة قبل وبعد استخدامها نظافة وغسيل وتطهري بيوت-٣
  . غسيل أدوات الشرب مرة كل أسبوع على األقل وبعد إضافة األدوية-٤



 )٢٩( تربية األرانب ورعايتها

  . مراعاة أن يكون العلف أمام األرانب نظيف بصفة مستمرة-٥
  . عدم استخدام عالئق خمزنة ملدو طويلة أو خمزنة يف مكان رطب-٦
  .ت احليوانات عدم استخدام أعالف خضراء ملوثة بالفطريات أو فضال-٧
 شهور، وكـذلك    ٦ حتصن األرانب عند عمر شهرين ضد التسمم الدموي البكتريي ويكرر كل             -٨

  . شهور٥لقاح التسمم املعوي ونفاخ الكلوستريديا األرنيب ولكن يكرر كل 
  . شهور٦ شهور ضد التسمم الدموي الرتيف ويكرر كل ٣ حتصن األرانب عند عمر -٩

  .ول احليوانات األخرى والفئران والكالب والقطط إىل الداخل جيب التحكم يف عدم وص-١٠
 

  
 
 


